
 

Onsdag 24. september 2014 kommer Bergsveinn Birgisson til Avaldsnes for å fortelle om den 

svarte vikingen Geirmund Heljarskinn, hans kongelige slekt på Avaldsnes og hans virksomhet 

i Bjarmeland, i Irland og på Island. 

Bergsveinn Birgisson er doktor i norrøn filologi og skjønnlitterær forfatter. Han tok sin 

doktorgrad på norrøne skaldekvad og har gitt ut diktsamlinger og romaner. I 2012 ble hans 

roman Svar på brev frå Helga nominert til Nordisk Råds litteraturpris. 

Den svarte vikingen ble i 2013 nominert til Brageprisen for beste sakprosabok. Bergsveinn 

Birgisson har forsket på livet til Geirmund Heljarskinn siden 1992, og i boka kombinerer han 

resultatene fra mange års forskning med skjønnlitterær diktning i et fargerikt fortellerspråk. 

Birgisson kaller selv boka for en «vitenskapelig saga.» Aftenposten kaller boka Et 

mesterstykke: 

Geirmund Heljarskinn – Den svarte vikingen 

Geirmunds foreldre, Hjør og Lufvina, var konge og dronning på Avaldsnes da Harald 

Hårfagre ca. 870 vant slaget i Hafrsfjord og tok makten over Nordvegen. Hjør ble dermed den 

siste av Augvalds ætt som var konge på Avaldsnes. 

Geirmunds mor Ljufvina var en mongolskættet prinsesse fra Sibir. Hjør treffer Ljufvina på en 

sjøreise langt nord til Bjarmeland. Han tar henne med hjem, og sammen får de tvillingene 

Geirmund og Håmund. Begge guttene ligner moren. De ble født med mongolske ansiktstrekk 

og mørk hud, derav tilnavnet heljarskinn som betyr mørkhudet. 

http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/Et-mesterstykke-7374278.html
http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/Et-mesterstykke-7374278.html


Vi vet ikke hva som hendte med Hjør og Ljufvina da Harald Hårfagre drev dem bort fra 

høysetet på Avaldsnes. Vi vet mer om hva som skjedde med deres to sønner, særlig Geirmund 

Heljarskinn, den svarte vikingen. 

Gamle kilder kaller Geirmund for en sjøkonge. Han allierer seg med dublinkongene og kalles 

den mest vidgjetne vikingen fyrir vestan haf, i vesterveg. Siden drar han til Island med mye 

folk. Landnámabók, Islands «immigrasjonsprotokoll», sier han var den gjeveste av alle 

landnåmsmenn på Island. Da Geirmund døde, ble han hauglagt i et skip på Island, slik konger 

ble gravlagt i Norge og Danmark på denne tiden. 

Utstillingen «Ljufvina – den mongolskætta prinsessa som blei dronning på Avaldsnes». 

I forbindelse med foredraget blir det anledning å se utstillingen: Ljufvina – den mongolskætta 

prinsessa som blei dronning på Avaldsnes. Utstillingen står i Nordvegen Historiesenter. Den 

åpnet i juni 2014 og er basert på boka Den svarte vikingen og gamle skrifter framskaffet av 

Bergsveinn Birgisson. 

KLIPP FRA PRESSEOMTALE AV «DEN SVARTE VIKINGEN» AV BERGSVEINN 

BIRGISSON. 

 

http://avaldsnes.info/content/uploads/2014/08/KLIPP-FRA-PRESSEOMTALE-AV-%C2%ABDEN-SVARTE-VIKINGEN%C2%BB-AV-BERGSVEINN-BIRGISSON..pdf
http://avaldsnes.info/content/uploads/2014/08/KLIPP-FRA-PRESSEOMTALE-AV-%C2%ABDEN-SVARTE-VIKINGEN%C2%BB-AV-BERGSVEINN-BIRGISSON..pdf

